
Als je ergste ‘Bernen Sennen’ 
nachtmerrie’ waarheid wordt....

H-Dogs-H Dog search
team Bram & Ilse Jansen
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‘Ik had me nog niet omgedraaid, en
ineens was ze verdwenen....
heeehhh.... Hoe kan dat nou! Ze loopt
normaal nooit weg. Ik draai me nog
een keer om, mijn ogen turen de
verre velden af. Half verwachtend dat
ze weer mijn kant op komt gesprint
met haar grappige oren wapperend
en haar poten alle kanten op
vliegend.... Maar het blijft stil.... Mijn
hart maakt langzaam overuren en ik
begin te rennen, te roepen, in paniek
ondertussen mijn man bellen...’ze is
weg. ZE IS WEG!!!’. Mijn hart schiet in
mijn keel. Ik zie de snelweg in de
verte, de auto’s razen met hoge
snelheid. Ik kijk de andere kant.
op.....spoorbaan  met hoge  snelheids-

De meeste hondenbezitters weten hun weg dan wel te vinden naar de Dierenambulance en
Amivedi. Maar veel verder reikt hun kennis niet.
Regelmatig krijgen wij van H-dogs-H-dogsearch baasjes aan de telefoon die volledig in paniek zijn en
niet meer weten wat te doen. Vaak hebben ze al gezocht met hun vrienden en familie, iedereen in
de buurt aangesproken. Gelukkig hebben deze baasjes de weg gevonden naar H-dogs-H-dogsearch
en krijgen ze de hulp die ze zo hard nodig hebben in deze stresssituatie.
 
 Wat moet je doen als je hond vermist is.
 
1. Breng de officiële instanties op de hoogte:
    a. Amivedi
    b. Dierenambulance
    c. Politie (zeker als je bij wat drukkere wegen of snelweg woont). De politie kijkt dan mee uit in de 
        omgeving van de vermissing.
    d. ProRail (als je in de buurt van een spoorbaan woont).  Alle machinisten  worden  op de hoogte
        gesteld en  kijken mee  uit  als ze over het betreffende spoor rijden.
    e. Rijkswaterstaat  (als de hond vermist  is geraakt in de buurt van snelwegen, deze kijken met de
        met de camera s mee.)
2. Zet je chip op vermist. 
Op deze manier kan iedere dierenarts  die een hond in de  praktijk krijgt  en het  niet vertrouwt,  de
chip  lezen en  het  baasje  op  de  hoogte  stellen. En, iedereen  met  een  chiplezer kan jouw hond
identificeren.
3. Leg kleding met jouw geur op de plek van vermissing, bij je huis, achterdeur, poort, etc. 
    De neus  van je  hond is  het meest sterk ontwikkelde orgaan. Zo  vinden ze  sneller de  weg naar  
    huis terug.

trein..... GROTE PANIEK trekt door mijn lijf. Ik voel me radeloos... ik kijk op mijn horloge, ze is
nu al een uur weg. Zo lang is ze nog nooit bij me vandaan geweest buiten in het veld. De
moed zakt in mijn schoenen…. Wat nu?’
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4. Blijf  op de  plek  van  vermissing.   
    Ga desnoods in je auto slapen, met een deur open. Het zal niet de eerste keer zijn dat je hond zo 
    de auto weer in springt. 
5. NIET ROEPEN, GEEN PANIEK! 
    Een hond, zeker eentje die weggelopen is, staat onder spanning En zijn extra gevoelig voor stem- 
    men  die hard klinken en spanning weerklinken. De kans is dat je hond zich nog verder in zichzelf 
    terugtrekt. Ze kunnen zo overprikkeld zijn dat juist dit in je nadeel werkt.
6. Wees erop voorbereid dat je hond juist nu jouw harde  roepstem  niet herkend, omdat 
    ze in een freeze stand zitten. 
7. Blijf rondlopen op  de plek  van vermissing, 
    Praat zachtjes zoals je normaal praat, thuis, tegen  je hond. Ga een gewoon gesprek met je hond    
    aan. Mocht je hond in de buurt zijn, is de kans het grootst dat de hond op je zachte, rustige  stem 
    reageert.
8. Neem  een  geopend  blikje  sterk  ruikend voer mee. 
    Sommige honden worden hierdoor getriggerd en komen uit hun schuilplaats.
 
En, als dit allemaal geen resultaat oplevert binnen een uur of anderhalf, grijp dan in door
een geleider met speurhond in te schakelen!
 
Wacht niet te lang, aarzel niet! Geleiders met speurhonden doen niets liever als baasjes helpen hun
hond zo snel mogelijk thuis te brengen. En de meeste geleiders werken op vrijwillige basis en
vragen enkel een kilometervergoeding.
 
Hoe bereid je je voor op een succesvolle inzet van een speurhond:
1. Ook  als jouw  hond niet  vermist is, maak  er een gewoonte van om een  goed afsluitbare  zak, te  
    vullen met de haren als je je hond geborsteld hebt. Doe  dit minimaal  1x per jaar, maar  het liefst  
    3x per jaar. Het hoeft ook maar een kleine hoeveelheid te zijn. Als de zak goed afgesloten  blijft, is
   dit de meest perfecte geurbron.
2. Als je  hond  vermist  is, en je hebt geen haren verzameld, neem dan een  dekentje of  speeltje of 
    stoffen mand waar enkel de vermiste hond op ligt, mee speelt. En verpak deze luchtdicht. Doe dit 
   zorgvuldig en raak  deze  geurbron NIET  meer aan  met je handen,  draag latex handschoenen of 
   pak een omgekeerde zak waar je de geurbron in kan omvouwen.
3. Bel H-dogs-H-dogsearch, en zoek  zo snel mogelijk contact met een lokaal zoekteam, en  blijf  zelf 
    ter plaatse. De speurhond komt naar de plek van vermissing (zoekteams vind je via Google).
4. Faciliteer de  speurhond  door de omgeving  zo rustig  mogelijk te  houden, liefst met alleen maar 
    een paar zoekers. En loop met  de geleider mee. Tenslotte ben  je de belangrijkste  persoon voor 
    jouw hond.
5. Verwacht  niet dat  de speurhond  regelrecht naar jouw  hond toeloopt. Je hond zal al wat verder 
    weg zijn. Een speurhond kan enkel verwijzen waar jouw hond gelopen heeft en waar je hond zich 
    mogelijk kan  schuilhouden. Een  enkele keer komt  de speurhond ‘neus-aan-neus’  te staan  met 
    jouw hond. 
 
En wat dan?
 Je weet nu ongeveer waar jouw hond zich zou kunnen  begeven en in welke richting je hond is  ge-
lopen. Nu moet er geflyerd gaan worden. Op  Amivedi kun je gratis een  flyer maken, en die  kun je 
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ophangen op openbare plaatsen op de route die de speurhond heeft aangegeven. Doe de Flyer in
een plastic insteekhoes en hang deze (op zijn kop, vanwege eventuele regen) met stevig plakband
op palen, in bushokjes, bij winkels, etcetc. Niet in het bos zelf en niet op bomen. 
 
En blijf in contact met je geleider, er zijn nog veel meer stappen die gezet kunnen worden, als de
eerste inzet en het flyeren nog geen thuiskomst tot gevolg hebben
 

Dit is een voorbeeld van een  route die
speurhond Bram heeft gevolgd op zoek naar
een vermiste hond. Hier is de hond die
vermist werd allemaal langs gelopen, maar
uiteindelijk is zijn laatste spoor niet heel ver
van de plek van waar hij vermist is geraakt.

Belangrijkste tips om een vermissing te voorkomen!
 

1. Is jouw hond gevoelig voor geluid, angstig, getraumatiseerd, of heeft je hond moeite met luiste-
    ren ga dan altijd met een goed anti-ontsnaptuig, halsband met lijn in je hand, extra lijn gezekerd 
    aan tuig en om je middel de deur uit. En laat je hond pas los op een goed omheind losloopveld. 
2. Zeker als jouw hond van een stichting  komt, zit  er vaak veel  verscholen trauma en kan  je hond 
   ineens onverwacht reageren. In  dat geval kan  het verstandig  zijn om  de hond  ook aan te lijnen 
   met een goed anti ontsnaptuig, halsband met lijn in je hand, extra lijn gezekerd aan tuig en om je 
  middel. Overweeg  ook  een gedragstraining en  laat een  deskundige naar  je hond kijken om  het 
  gedrag in te schatten. 

 
3. Laat je hond een tracker dragen. Hiermee voorkom je niet dat je
hond wegloopt, maar je kunt  wel het spoor snel volgen en je hond
lokaliseren. Een tracker heeft een app op je telefoon. Neem je tele-
foon mee bij iedere wandeling en laad je tracker iedere 2,3 dagen
op zodat hij steeds vol  blijft.
 Bijv de tracker van het merk Tractive is erg goed. Sluit naast de
GPS tracker wel een abonnement af anders werkt het niet! 
 
Onze grootste wens is om iedere hond weer veilig thuis te krijgen’ 
 ‘De dankbaarheid van de baasjes is zo groot en de honden zijn
intens gelukkig weer thuis te zijn, en daar doen we het voor. Het is
zulk mooi werk, om zo voor baasjes klaar te staan. We begeleiden
baasjes in deze moeilijke, stressvolle tijd. We geven ze tips en
zorgen dat ze de juiste acties ondernemen om hun hond weer
thuis te krijgen. 


